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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl ribotų galimybių Bulgarijoje gauti leukemijai gydyti skirtų
vaistų „Kidrolase“ (INN: asparaginazė) ir „Puri–nethol“ (INN: merkaptopurinas), nes 2009 m. 
pradžioje jie buvo išbraukti iš kompensuojamųjų vaistų sąrašo. Peticijos pateikėja nurodo, kad 
tėvai, kurių vaikai serga leukemija, priversti pirkti šiuos vaistus užsienyje ir kad vaikai tėvų, 
kurie neįstengia to padaryti, paliekami likimo valiai. Atsižvelgdama į tai, kad Bulgarijos 
sveikatos apsaugos ministerija neparodė jokio noro spręsti šią rimtą problemą, kuri kelia 
pavojų daugelio leukemija sergančių vaikų gyvybei, peticijos pateikėja kreipėsi į Europos 
Parlamentą, ragindama įsikišti ir ištirti, ar tokia padėtis atitinka ES principus, susijusius su 
Europos piliečių sveikatos apsauga ir jų galimybėmis gauti gyvybiškai svarbių vaistų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Vaistai, į kurių sudėtį įeina veiklioji medžiaga asparaginasė arba merkaptopurinas, kai kuriose 
valstybėse narėse vartojami ūmios limfinės leukemijos gydymui ir yra parduodami pagal 
nacionalinę leidimų procedūrą.

Remiantis kompetentingos Bulgarijos institucijos, Bulgarian Drug Agency (www.bda.bg), 
sudaryta leidžiamų prekiauti vaistų duomenų baze, Bulgarijoje yra dvi leistinos vaistų rūšys, į 
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kurias įeina šios veikliosios medžiagos. Šie vaistai vadinasi „Kidrolase“ ir „Puri-nethol“. Tai 
reiškia, kad peticijos pateikėjos paminėtuosius vaistus galima įsigyti Bulgarijoje, tačiau 
atrodo, kad jie nėra kompensuojami.
Tol kol vyksta vaistų leidimų išdavimo procedūrų visiškas suderinimas su ES teisės 
normomis, nacionalinėje sveikatos draudimo sistemoje nėra jokių kompensavimo priemonių.
Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsniu, Sąjunga turi savo 
veikloje pripažinti valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už 
sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą, už sveikatos paslaugų bei 
sveikatos priežiūros valdymą bei tam paskirtų išteklių paskirstymą.
Be to Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nustatyta, kad šios direktyvos nuostatos „neturi 
poveikio valstybių narių institucijų įgaliojimams nei dėl vaistų kainų nustatymo, nei dėl jų 
įtraukimo į nacionalines sveikatos draudimo sistemas sveikatos, ekonominiais pagrindais“.
Remiantis šia sistema, nacionalinės įstaigos yra nepriklausomos nustatydamos vaistų kainas ir 
paskirdamos gydymo procedūrą, kuri yra leidžiama arba neleidžiama pagal tos valstybės 
sveikatos apsaugos sistemą. Svarbiausiai, kad šie sprendimai būtų aiškūs ir suprantami ir 
neprieštarautų ES teisei1. Tai reiškia, kad kai kuriose valstybėse narėse specifiniai vaistai yra 
kompensuojami, o kai kuriose ne. Tai priklauso nuo nacionalinių visuomeninės sveikatos 
politikos tikslų, kaštų efektyvumo analizės ir kitų veiksnių.Išvada

Tol kol bus tinkamai suprastas tėvų reiškiamas rūpestis dėl kaip galima geriau prieinamo savo 
vaikų gydymo, tol klausimai dėl tam tikrų vaistų kompensavimo iš esmės turėtų būti 
analizuojami pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę kompetenciją. Todėl Komisija 
neturi teisinio įgaliojimo pareikalauti, kad valstybė narė įtrauktų atitinkamą vaistą į leidžiamų, 
kompensuojamų vaistų sąrašą.

                                               
1 Žr. 1988 m. gruodžio 21 d. direktyvą 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų 
kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo (Abl. Nr. 40, 
1989 m. vasario 11 d., psl. 8) http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-
1/dir_1989_105/dir_1989_105_en.pdf


